Datum: 05.05.2020
Obvestilo svojcem!
Zadeva: Izvajanje obiskov v Domu starejših Rakičan
Spoštovani,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je glede na potek epidemije v
Republiki Sloveniji, kjer se opaža zmanjšanje števila novih obolenj za virusom COVID-19,
sprostilo prepoved obiskov v socialnovarstvenih zavodih, zato bomo v Domu starejših
Rakičan, s pripadajočima enotama, ob zagotavljanju vseh varnostih pogojev, v skladu s
strokovnih priporočil pristojnega ministrstva št. 0075-1/2020/29 z dne 30.04.2020, ponovno
omogočili obiske našim stanovalcem od petka, 08.05.2020 od 9:00 ure dalje.
Obiski bodo potekali od 9:00 do 11:30 ure dopoldan in med 14:00 in 16:30 uro
popoldan, samo ob predhodni najavi, znotraj vnaprej dogovorjenega termina.
Da zagotovimo obisk vsem stanovalcem, bodo obiski do nadaljnjega omejeni na eno
zdravo osebo (le najožji družinski člani), v trajanju največ 30 minut. Pred ponovnim
obiskom, bo obisk najprej omogočen sorodnikom vsem ostalim stanovalcev, ki obiska še
niso mogli izvesti zaradi zasedenosti terminov.
Obiskovalci se oglasijo pri glavnem vhodu v stavbo enote, kjer jih bodo sprejeli
zaposleni. Najprej si bodo morali razkužiti roke ter podati izjavo o zdravstvenem stanju,
izmerila se jim bo tudi telesna temperatura in preverili drugi simptomi respiratornih
obolenj.
Obiskovalci morajo imeti s seboj zaščitno kirurško masko, ki jim bo prekrivala usta in
nos.
Zaposleni bodo obiskovalca pospremili do prostora, namenjenega obiskom, kjer jih
bodo čakali stanovalci.
Obiskovalci se s stanovalci ne rokujejo, objemajo, dotikajo obraza. Upoštevati se mora
varnostna razdaja vsaj 1,5 metra. Obiski bodo nadzorovani s strani zaposlenih.
Obiske je potrebno najaviti vsaj en dan vnaprej (do 13,00 ure), obiske ob vikendih,
ponedeljkih ali dela prostih dnevih, ki se nadaljujejo za vikendom, pa vsaj do petka (do 12,00
ure).
Obiski v matični enoti RAKIČAN bodo potekali na zunanji terasi pred vhodom v dom
in v avli pri recepciji.
Najava obiskov: 031 666 584
Tanja Petrovič – tanja.petrovic@dsrakican.si
Bojana Mihorič – bojana.mihoric@dsrakican.si

Obiski v enoti CENTER ZA STAREJŠE MURSKA SOBOTA bodo potekali na zunanji
terasi pred vhodom v objekt, v primeru slabega vremena pa v prostorih delovne terapije
v pritličju objekta.
Najava obiskov: 051 288 376
Marta Ferencek – marta.ferencek@dsrakican.si
Obiski v enoti ELIZABETA bodo potekali v avli objekta.
Najava obiskov: 051 288 397
Andreja Bodanec – andreja.bodanec@dsrakican.si.
V primeru, da stanovalec ne more zapustiti svoje sobe, se obiski izjemoma dovolijo v sobi v
skladu s sprejetim protokolom, odločitev o tem sprejmeta direktor in namestnica direktorja za
področje ZNO. V tem primeru se obiskovalcu zagotovi še dodatna varnostna oprema, ki poleg
rokavic in maske zajema tudi zaščitni plašč.
Hkrati vas tudi obveščamo, da so še vedno vzpostavljene telefonske številke za pogovore in
videoklice. Svojce prav tako vabimo, da napišete kakšno osebno sporočilo, pošljete kakšno
fotografijo, zaposleni pa bomo poskrbeli, da bodo sporočila našim stanovalcem prebrana.
Obveščamo vas, da sorodniki lahko ponovno prinašate pakete za stanovalce, s tem, da
morajo biti paketi zapakirani v kartonsko škatlo, na kateri mora biti napisano ime
osebe, ki ji je paket namenjen. Paket mora biti zapakiran v plastično vrečko. Paketi se
bodo razkužili, dani bodo v posebni prostor za čas 72 ur, nato pa se bodo vse stvari vzele
iz paketa, ter razdelile stanovalcem. V pakete se lahko zapakira samo nepokvarljivo
blago, zato vas naprošamo, da v pakete ne pakirate pokvarljivih živil in hrane.
Prav tako vas obveščamo, da je Skupnost socialnih zavodov začela z akcijo podpisovanja
peticije, za namen ureditve stanja v domovih za starejše. Svoj glas lahko oddate preko spletne
povezave (ki je navedena spodaj). Naprošamo vse sorodnike in ostale osebe, da se nam
pridružite pri naših zahtevah!
https://www.peticija.online/zahtevamo_ureditev_stanja_na_podroju_skrbi_za_stareje
Spoštovani,
dovolite, da se vam še enkrat zahvalim, da ste nam stali ob strani in nas bodrili v teh težkih
dneh, ko smo resnično vlagali vse napore v to, da smo še vedno dostojno in skrbno poskrbeli
za naše stanovalce.
Hkrati pa vas naprošam za razumevanje in strpnost pri izvajanju stikov. Zavedati se namreč
moramo, da je COVID-19 še vedno prisoten v našem okolju, zato je pomembno, da se
preventivno izvajajo vsi varnostni ukrepi, saj bomo le skupaj zmogli ohraniti zdravje naših
stanovalcev in zaposlenih.
Ostanimo zdravi!
Zoran Hoblaj, direktor

